
Tjänster hos Net-at-Once (NAO) 

 
Alla tjänster har en bindningstid på fem år. Avtalet med NAO ger oss dessa val av tjänster. 
 
Alt. 1: Internet och telefoni 
Vill du enbart ha internet och IP telefoni går det bra, då kostar det 187 + 50 kr/mån dvs 237 kr/mån. 
(Det tillkommer alltid en serviceavgift till föreningen på 50:- för att driva och underhålla nätet.) 
Hastigheten är hela 200/200 Mbit/s! Detta är riktigt bra och billigt. 
 
Vill du även ha TV finns det två olika paket att välja mellan. 
 
Alt. 2: Internet, telefoni och 9 TV-kanaler 
Ett bas paket. Förutom internet och IP telefoni ingår 9 TV kanaler. Priset är 217 + 50 kr/mån dvs 267 
kr/mån. OBS! Väljer du detta paket kan du inte köpa norska kanaler till rabatterat pris men de går att 
köpa för ordinarie pris 49 kr/mån. Kanalerna som ingår är SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen, SVT 
Kunskapskanalen, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4, TV6 samt Sappakanalen. 

 
 
Alt. 3: Internet, telefoni och 19 TV-kanaler 
Vill du ha fler TV kanaler blir priset 281 + 50 kr/mån dvs 331 kr/mån. Det ingår då 19 TV kanaler. Vill 
man ha 3 norska kanaler så kostar det 25 kr/mån extra. Kanalerna som ingår är SVT1,SVT2, SVT24, 
SVT Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, SVT1 HD, SVT2 HD, TV3, TV4, Kanal5, TV6, TV10, TV8, Kanal 
9, TV11, Sjuan, TV4 Sport, MTV, Discovery Channel samt Sappakanalen.  

 

 
 
De norska kanalerna är NRK1, NRK2 och TV2. 

 
 
 
Sommarabonnemang 
Under förutsättning att minst 200 medlemmar tecknar något av ovanstående abonnemang erbjuder 
NAO även delårsabonnemang. Man får då Internet 100/100 och IP telefoni men ingen TV och ingen 
trådlös router under 6 månader per år (från 1a april till 30e september). En startavgift på 2500 kr 
tillkommer och månadskostnaden blir 200 + 50 kr/mån dvs 250 kr/mån under de månader som 
tjänsten är aktiverad. 
 
Högre hastighet 
Den som så önskar kan i de tre första alternativen uppgradera internethastigheten till 1000/1000. 
Merkostnaden för detta är 199 kr/mån. 
 
Utrustning 
All nödvändig utrustning ingår inklusive trådlöst router och HD TV box för de som vill ha TV. 



Dessutom skulle utrustningen sluta fungera p.g.a. åska så får du ny av NAO. 
 
Passiv medlem 
Väljer du att starta som passiv medlem d.v.s. utan att köpa någon tjänst från start så kan du ansluta 
dig senare till samma villkor med då tillkommer en startavgift på 2500 kr. 
 
Mer information om tjänsterna hos Net at Once 
På årsmötet kommer mer information om tjänsterna hos Net at Once. Bland annat 
alternativa TV utbud. 
 


